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6 kattenmythes onder de loep

steun de dierenbescherming, 
ontvang de ‘Ik Zoek Baas’ tas

Over katten doen allerlei verhalen de ronde. Sommige 
verhalen kloppen, andere weer niet. We hebben zes vaak 
gehoorde ideeën over (zwervende) katten op een rijtje 
gezet en vertellen u het ware verhaal.  

1  ‘Een poes moet minimaal één 
keer een nestje hebben gekre-

gen voor haar gezondheid’
Dat is niet waar. Op tijd castreren/
steriliseren heeft juist voordelen. 
Onvruchtbare dieren leven gemid-
deld langer dan vruchtbare dieren. 
Dit hebben zij te danken aan hun 
rustiger levensstijl, waarbij zij dus 
niet te kampen hebben met opspe-
lende hormonen.

2 ‘Het maakt toch niet uit: een 
nestje meer of minder’

Jawel hoor, maakt zeker uit. Schrik 
niet: één vruchtbare poes kan in 
vier jaar tijd duizenden nakomelin-
gen voortbrengen (zie het kadertje 
hiernaast…).

3 ‘Katten zwerven graag en 
trekken liefst de wereld rond’  

Dit geldt niet voor huiskatten. 
Huiskatten zijn honkvast, en terri-
toriaal. Het zijn gewoontedieren, 
die niet houden van grote verande-
ringen. Het gaat mis met katten die 
na aanschaf niet lang genoeg zijn 
binnengehouden en nog geen 
goede inprenting hebben van 
‘thuis’. Thuis is doorgaans binnen: 
een kat die te veel buiten wordt 
gehouden en maar heel af en toe 
naar binnen mag, loopt kans te 
gaan zwerven. 

4 ‘Op zoek naar voortplanting 
verlaten katten hun huis en 

trekken de wijde wereld in’
Nee, katten blijven in of vlakbij 
hun territorium. Territoriale dieren 
verlaten hun territorium niet, want 
dan zijn ze het kwijt aan concur-
renten. 

5 ‘Katten hechten aan het huis, 
niet aan de mens’

Goed gesocialiseerde katten binden 
zich wel degelijk aan de personen 
in huis, waarmee ze een groep 
vormen. Je moet als mens wel 
investeren in de relatie: spelen, 

Doe je als mens 
niets met je kat,  
Dan zal er geen 
relatie ontstaan
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O m die reden moeten ze er 
soms ook langer blijven. 
Zo wordt de druk op de 

Dierenbescherming steeds groter. 
Jaarlijks vangen onze asielen zo’n 
35.000 katten en 13.000 honden op. 
Dat kostte al veel geld, maar door 
het langere verblijf wordt het 
alleen maar duurder. Desondanks 
willen wij doorgaan met dit belang-
rijke werk en er alles aan doen om 
dakloze dieren weer een goed thuis 
te geven. De Dierenbescherming 
ontvangt geen structurele over-
heidssubsidie en is dus afhankelijk 
van de steun van mensen zoals u! 

Help mee! Samen kunnen we voor-
komen dat in de steek gelaten 

aandacht geven, bij elkaar in de 
buurt zijn. En uiteraard dagelijks 
eten en drinken geven. Doe je als 
mens niets met je kat, dan zal er 
geen relatie ontstaan.

6 ‘Een kat vindt altijd de weg 
naar huis terug’

Als de coördinaten van het huis 
voldoende in het kattenbrein zijn 
vastgezet, vindt hij doorgaans de 

weg naar huis feilloos en over grote 
afstand. Maar dan moet daar wel 
iets te halen zijn. Als hij constant 
verjaagd wordt door boze buren, 
heftig vuurwerk, of door een nare 
buurthond, kan dat maken dat hij 
een ander huis zoekt. Dit kan ook 
gebeuren als je een tweede kat in 
huis neemt. Klikt het niet, dan kan 
de eerste kat vertrekken en zich 
elders vestigen.

prijsrebus!

2.072.514
na 8 jaar

370.092
na 7 jaar

66.088
na 6 jaar

11.801
na 5 jaar

2.107
na 4 jaar
376
na 3 jaar
67

na 2 jaar
12 katten

na 1 jaar

het begon met  
1 vruchtbare poes

dieren straks nergens meer terecht-
kunnen. Niet alleen door ze op  
te vangen en ze een fijn nieuw 
thuis te geven, maar vooral óók 
door te voorkómen dat ze in de 
opvang terechtkomen! Ga naar 
www.dierenbescherming.nl/tas en 
lees daar hoe u ons kunt helpen en 
deze superleuke exclusieve tas 
kunt bemachtigen! 

Misschien heeft u het gelezen of gehoord. 
Door de economische crisis verkeren 
dieren die in het asiel terechtkomen, 
steeds vaker in slechte conditie. 

Als je deze rebus goed oplost, zie je een zin die ons uit het 
hart gegrepen is. Ga naar www.dierenbescherming.nl/
straatkattenkrant en geef daar de oplossing door. Onder de 
goede inzendingen wordt iedere maand*) een exemplaar van 
het schitterende boek Bob de Straatkat t.w.v. € 14,95 verloot. 

*)
 zo

la
ng

 d
e 

vo
or

ra
ad

 s
tre

kt

B = g

- d r = n m = U m = th

m = d

+

r = f - J - w

+ w

+

‘Katten zwerven graag’ en nog vijf andere

Iedere maand een prijswinnaar



straatkattenkrant3

B ij zwerfkatten gaat het 
meestal om “ongewenste” 
huiskatten. Mensen laten 

te makkelijk nestjes komen, weten 
er geen raad mee en dumpen de 
dieren. Deze verwilderen, zijn 
schuw en vermenigvuldigen zich 
vliegensvlug. Ze leven op plekken 
waar voedsel te vinden is: woonwij-
ken, campings, restaurants of 
industrieterreinen. Samen met 
andere zwerfkatten vormen ze een 
snel groeiende groep. 

Wegvangen of doden:  
geen oplossing
Zo’n groep katten kan veel overlast 
veroorzaken door gekrijs, gejank, 
stank of het openscheuren van vuil-
niszakken. Voor de katten zelf is het 
ook geen prettig bestaan. Als zwer-
ver lijden ze aan ziektes, honger en 

kou, en worden overal verjaagd. 
Het wegvangen of doden van de 
katten wordt vaak gezien als enige 
“oplossing”. De Dierenbescherming 
is het daar absoluut niet mee eens. 
Dit wegvangen is niet alleen zinloos, 
het is ook niet haalbaar. Dit komt 
door het biologisch principe dat 
opengevallen leefgebieden onmid-
dellijk door andere katten worden 
opgevuld. Zo’n plek is immers zeer 
aantrekkelijk voor katten! Je schiet 
er dus niets mee op, de problemen 
zouden zich herhalen. Bovendien 
kun je verwilderde zwerfkatten niet 
meer laten wennen aan een situatie 
bij mensen in huis, daarvoor zijn ze 
te zeer verwilderd. 

Oplossing: preventie en TNR
Voorkomen is beter dan genezen! 
De Dierenbescherming geeft door-

lopend voorlichting over verant-
woord kattenbezit. De boodschap is 
geen kat te nemen als je het qua 
tijd, geld en aandacht niet waar 
kunt maken. En neem je een kat, 
neem er dan een uit het asiel. Wie 
al een kat heeft adviseren we met 
klem het dier te laten castreren c.q. 
steriliseren. De Dierenbescherming 
bepleit dan ook verlaging van het 
BTW-tarief voor deze ingreep van 
21 naar 6 procent. En natuurlijk is 
chippen en registreren heel belang-
rijk, zodat vermiste katten weer 
snel met hun baasje kunnen 
worden herenigd. 
Ontstaan er desondanks zwerfkat-
tenpopulaties die overlast geven, 
dan pakken we die diervriendelijk 
aan door de dieren te vangen, 
onvruchtbaar te maken en weer 
terug te plaatsen (zie pagina 4/5).

Het aantal zwerfkatten in ons land loopt in de tienduizenden – een maatschappelijk 
probleem. De Dierenbescherming doet er alles aan om overlast op een zo diervriendelijk 
mogelijke manier op te lossen. Zonder goede preventie in de vorm van chippen en 
registratie en consequente geboortebeperking zal het probleem echter niet verdwijnen… 

Zwerfkattenprobleem 
preventief oplossen! 

cijfers en feiten
3 miljoen 30.605 
katten leven er naar 
schatting in ons land. 
Het feit dat katten, in 
tegenstelling tot hon-
den, niet gechipt en 
geregistreerd hoeven te 
worden, maakt het zeer 
lastig om het werkelijke 
aantal vast te stellen. 

katten werden er in 
2012 door de ruim  
50 met de Dieren-
bescherming samen-
werkende asielen 
opgevangen.  
Vergelijk het aantal 
 honden: 11.679.

8.666 
5.453 3.213verwilderde zwerf-

katten werden er  
in 2012 door de 
 Dierenbescherming 
gevangen, geholpen 
en weer op dezelfde 
plek teruggeplaatst 
dan wel via het asiel bij 
 gezinnen geplaatst.

Aantal gevangen zwerfkatten versus kittens

volwassen katten kittens 45+55+u
teruggeplaatst: 3.943

niet teruggeplaatst: 4.704 
(kittens, toch te socia liseren, 

Buitenkans-katten)

kennismaking

IK ZOEK BAAS
(vol)slanke eigenzinnige diva zkt wel-
gestelde heer die me aanbidt maar me 
de ruimte geeft. Trefw. bourgondisch, 
niet roken en schoon toilet. Zonder 
foto geen reactie.

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl 

Verstandig: chip je kat!

C hippen is diervriendelijk 
en simpel. Uw kat heeft 
er geen last van en kan 

de chip niet verliezen. Met een 
injectienaald brengt de dieren-
arts een microchip onder de huid 
in – dierenasielen bieden deze 
mogelijkheid vaak ook. De chip is 
zo groot als een rijstkorrel en 
bevat een uniek identificatienum-
mer. Met een speciaal afleesappa-
raat kan dit nummer zichtbaar 
worden gemaakt. Dierenasielen, 
-artsen en -ambulances hebben 
deze apparatuur. Dieren met een 
chip zijn snel weer thuis. Een 
veilig gevoel…

Registratie!
Als de chip is ingebracht, is het 
zaak het unieke nummer van uw 
kat en uw eigen gegevens te regis-
treren bij een databank. Alle 
gevonden dieren worden stan-
daard gecontroleerd op een chip. 
Alleen als u geregistreerd staat, 

kan men u vinden. Dus vergeet niet 
om óók te registreren! 

Voordelen van chippen
•  Een chip maakt uw kat uniek: 

hij kan altijd geïdentificeerd 
worden.

•  Een chip gaat een kattenleven 
lang mee.

•  Uw kat voelt niets van de chip.
•  Een chip is veiliger voor de  

kat dan bijvoorbeeld een hals-
bandje.

•  Een chip is fraudebestendig. 
Verwijderen is praktisch 
 onmogelijk en de code kan niet 
worden veranderd.

•  Ook jonge katten kunnen al 
gechipt worden.

•  Een chip is niet ontsierend, 
want onzichtbaar.

Op www.chipnummer.nl kunt u 
zien bij welke databank uw kat 
geregistreerd staat. 

Katten zijn nieuwsgierig en gaan nogal eens op 
verkenning. Helaas lukt het ze te vaak niet meer om 
thuis te komen. Als ze geluk hebben worden ze 
gevonden en naar het asiel gebracht. Dieren die 
gechipt zijn, maken dan de meeste kans op hereniging 
met hun baasje.

Nu is het ‘dweilen met de kraan open’

Dieren met een chip zijn snel weer thuis
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Zwerfkatten? de dierenbescherming 
doet er wat aan…
Natuurlijk erkent ook de Dierenbescherming dat er iets 
aan het kattenprobleem moet gebeuren. Daar werken  
we dan ook aan, door middel van preventie en de 
diervriendelijke aanpak van zwerfkattenpopulaties. 

Preventie hoog in het vaandel

Voorkomen is beter dan genezen
Voorkomen is beter dan genezen! 
In de eerste plaats doen wij aan 
preventie, door het geven van voor-
lichting over verantwoord katten-
bezit. De boodschap: neem geen 
kat als je het qua tijd, geld en 
aandacht niet waar kunt maken. 
Neem je toch een kat, neem er dan 
een uit het asiel. Wie al een kat 
heeft adviseren we met klem het 
dier te laten castreren c.q. sterilise-
ren. De Dierenbescherming bepleit 
verlaging van het BTW-tarief voor 
deze ingreep van 21 naar 6 procent. 
Hoe meer mensen hun kat laten 
helpen, des te beter. En natuurlijk 
is het zeer verstandig je kat te  
laten chippen en registreren (zie 
op pagina 3 van deze krant). 

Vangen, ‘helpen’, terugplaatsen
Zwerfkattenpopulaties die overlast 
geven, pakken we aan door de 
dieren te vangen, onvruchtbaar te 
maken en weer terug te plaatsen 
(zie infographic hieronder). Zo’n 
twintig zwerfkattenwerkgroepen 
verspreid over heel het land 
houden zich hiermee bezig. Terug-
zetten van zwerfkatten stuit op 

Wie al een kat heeft 
aDviseren We met 
klem het Dier te 
laten castreren 

veel onbegrip, omdat veel mensen 
verwachten dat we hiermee 
opnieuw problemen oproepen. Dat 
klopt niet: eenmaal terug in zijn 
groep is een gecastreerde kat veel 
rustiger. De paringsdrang, inclusief 
het krijsen, vechten en sproeien, is 
sterk verminderd. Omwonenden 
zullen dus veel minder last onder-
vinden. Ook groeit de populatie 
niet meer doordat de dieren 
onvruchtbaar zijn gemaakt en 
nieuwe katten niet meer worden 
geaccepteerd. Uiteindelijk, zo leert 
de ervaring, wordt de groep steeds 
kleiner en zal uiteindelijk op 
natuurlijke wijze uitsterven. De 
beste oplossing voor mens en dier!

Diervriendelijke oplossing zwerfkattenprobleem
Probleem
Groepjes verwilderde katten 
veroorzaken overlast en hebben zelf 
ook last van het leven op straat.

Vangen
Vrijwilligers vangen 
de katten met 
speciale vangkooien

Kittens worden opgevoed in gastgezinnen 
en gaan daarna naar het asiel.

Als een kat niet teruggeplaatst kan 
worden, bieden mensen met een grote 
tuin of boerderijen een alternatief.

Castratie
De katten worden 
gecastreerd, ontwormd 
en ontvlooid. 

Terugplaatsen
Teruggeplaatste katten zijn 
rustiger en brengen geen 
kittens meer ter wereld. 
Verwilderde katten zijn te 
schuw om in huis te houden.

Vechtende katers 
maken ‘s nachts 
lawaai

Katten worden 
opgejaagd

Ze krijgen veel kittens, 
wat slecht is voor hun 

gezondheid

Katten doden.
(Helpt niet)Scheuren 

vuilniszakken open

Meer dan

30.000
zwerfkatten in

Nederland

De TNR-methode 

1 2

3

Niets doen.
(Helpt niet)

ASIEL

Wat 

kunnen
we 

doen?

Veroorzaken 
stank door 
sproeien

Het zijn vaak (jongen van) zwervende huiskatten. Door hun leven buiten 
hebben ze wild gedrag ontwikkeld. Ze leven meestal in groepen in stads-
wijken, bij industrieterreinen, boerderijen of campings. Verwilderde katten 
vallen tussen wal en schip. Ze gedragen zich wild, maar zijn dat niet hele-
maal. Ze blijven deels afhankelijk van mensen. Daarom hebben ze recht op 
onze zorg en aandacht. 

Verwilderde zwerfkatten 
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Haal uw kat uit het asiel
Als u een kat als huisdier wilt 
hebben, kies dan voor een kat uit 
de opvang. Dan helpt u een thuis-
loos dier en u draagt niet bij aan 
de overbevolking aan katten. Kijk 
op www.dierenbescherming.nl/
asielen voor een asiel bij u in  
de buurt!

Laat uw eigen kat  
ook ‘helpen’!
Willen we het probleem bij de 
wortel aanpakken, dan moeten 
we vooral ook huiskatten 
onvruchtbaar maken. De ingreep 
kost ongeveer € 120,- voor een 
poes en € 60,- voor een kater. Dit 
bespaart uw kat en uzelf een 
hoop ongemak!

Chip en registreer uw kat
Door uw kat te chippen en te 
registreren is de kans aanzienlijk 
groter dat de dierenambulance, 
het asiel of de Dierenbescher-
ming uw kat weer kunnen 
 terugvinden als die wegloopt. 
Ook hierdoor zal de aanwas  
van zwerfkatten uiteindelijk 

afnemen. Lees alles over de voor-
delen van chippen op pagina 3 in 
deze krant.

Meld zwerfkatten bij  
de Dierenbescherming
Een groep zwerfkatten gespot? 
Meld het aan de Dierenbescher-
ming. Let wel, wij kunnen het 
probleem niet alléén oplossen. Uw 
betrokkenheid, die van  andere 
buurtbewoners en die van uw 
gemeente is een voorwaarde  
voor een goed resultaat! Kijk op 
www.dierenbescherming.nl/
contactgegevens voor lokale adres-
sen van de Dieren bescherming.

Word vrijwilliger
Er zijn in Nederland diverse 
 organisaties actief die zich lokaal 
bezighouden met de verzorging 
en opvang van zwerfkatten. 
Bijvoorbeeld de opvangcentra  
en afdelingen van de Dieren-
bescherming. Zij kunnen extra 
hulp altijd gebruiken! Kijk op 
www.dierenbescherming.nl/
vacatures en meld u vandaag  
nog aan! 

Kittens van verwilderde katten worden zelf ook 
verwilderde (en daardoor niet-plaatsbare) katten als ze 
niet voor hun zevende levensweek met mensen in 
aanraking komen. Daarom worden ze door de 
Dierenbescherming in gastgezinnen geplaatst. 

wat kunt u doen?Buitenkans voor kansloze katten
De Dierenbescherming doet er alles aan om het 
zwerfkattenprobleem op een diervriendelijke manier 
aan te pakken. Dat doen we met name ook op het 
gebied van preventie: voorlichting, geboortebeperking, 
goede registratie. U kunt daar bij helpen…

Alle hulp is welkomSuccesvol landelijk project

H un lot is dat ze in het asiel 
belanden. Voor deze ‘vrije 
vogels’ is dat verre van 

ideaal: ze zijn te wild om in huis 
genomen te worden en zullen 
permanent in de opvang moeten 
verblijven. Zowel voor hen als voor 
het asiel een onwenselijke situatie. 
De Dierenbescherming heeft een 
oplossing voor deze groep: het 
Buitenkans-project. De katten 
worden ondergebracht bij dieren-
vrienden die een ruim bemeten 
tuin of erf hebben. Denk aan boer-
derijen of maneges: daar komen 
deze ‘Buitenkans- katten’ goed tot 
hun recht. 
Een van de mensen die zich met 
het Buitenkans-project bezighou-
den, is Marjolein van Oosterhout, 
coördinator Dierenhulp van 
Dierenbescherming West- en 
Midden-Brabant: ‘Mensen die 
Buitenkans-katten opvangen, 
moeten een ruime buitenplaats 
hebben waar de kat naar harten-
lust zijn natuurlijke gedrag kan 
vertonen. Verder moet er beschut-

Buitenkans-katten zijn verwil-
derde zwerfkatten die niet 
terug kunnen naar de plek 
waar ze gevangen zijn. Bij-
voorbeeld omdat de vanglo-
catie niet veilig is of omdat 
de wijk wordt gesloopt.

ting voor de katten zijn en ze 
moeten worden bijgevoerd. Dat is 
alles.’ Maar hoe went zo’n wilde kat 
aan zijn nieuwe stek? Marjolein: ‘De 
eerste tijd zit hij opgesloten in een 
bench, waarin hij eten en drinken 
krijgt. Met een week of twee, drie is 
hij gewend en kan hij los. Omdat 
het verwilderde dieren zijn, blijven 
ze schuw. Toch zie je dat ze na 
verloop van tijd wennen aan hun 
verzorgers: ze komen dichterbij en 
laten zich soms zelfs aaien!’

Marjolein: ‘In onze regio kunnen 
we nu jaarlijks nu zo’n 20 tot 30 
katten onderbrengen, maar dat is 
veel te  weinig. Dus hierbij onze 
oproep: mensen, heb je plek voor 
een verwilderde zwerfkat, geef je 
dan op voor het Buitenkans- 
project!’ Voor meer informatie: 
bel 088 - 81 13 000.

Gezocht: 
 opvangadressen

‘het zijn net baby’s’ 
Kittens in gastgezinnen

D aar wennen ze aan huiselij-
ke en menselijke prikkels, 
zodat het alsnog huiskat-

ten kunnen worden. Via het asiel 
wordt vervolgens een baasje voor ze 
gezocht en krijgen zij alsnog een 
goede start in het leven. 
Brabantse Inette Joosten en haar 
gezin doen dit werk sinds 2009. 
Inette: ‘Onze oppas ging destijds 
vaak met onze kinderen honden 
uitlaten voor het asiel. Toen we 
daar de oproep voor gastgezinnen 
zagen, hapten we meteen toe. 
Honden zijn leuk, maar katten 
vinden we nóg leuker.’ 

Baby’s
In het begin was de familie erg 
enthousiast. Ze vingen het hele jaar 
door kittens op: ‘Soms liepen er wel 
twaalf tegelijk door het huis, acht 
weken lang. Ook ’s winters, dat 
waren de wat zwakkere katjes: 
slechter groeien, vaker ziek en 
meer sterfte.’ Het laatste jaar doet 
Inette het wat rustiger aan: ‘Het  
is echt een hoop werk hoor! Zo 
moeten de pasgeboren katjes om  
 de drie uur gevoed worden, ook  
’s nachts. Je moet ze zindelijk 
maken, laten poepen en plassen, 

verschonen… het zijn net baby’s!’ Ze 
besloot de winterkatjes niet meer te 
doen en vangt nu één nestje per 
keer op. ‘Een pasgeboren nestje 
zetten we met een warme kruik en 
een handdoek in een bench. Zijn ze 
iets groter, dan gaan ze in een 
hokje, en nog iets groter mogen ze 
rondlopen – ze gaan alleen in de 
bench als we van huis zijn. Met vijf 
weken zijn ze zindelijk en kunnen 
ze de hele dag vrij rondlopen.’ 

Afscheid
Dat ‘vrij rondlopen’ kostte de fami-
lie inmiddels wel een bankstel: 
‘Daar hangen ze natuurlijk met z’n 
allen aan, dat is niet te voorkomen! 
Niet erg hoor, het weegt niet op 
tegen het plezier dat we eraan 
beleven.’ Is het steeds weer 
afscheid moeten nemen niet pijn-
lijk? Inette: ‘Afscheid? Daar wen je 
aan hoor. Mijn man vond het 
destijds goed, op voorwaarde dat 
ze allemaal weer weg zouden 
gaan. Dat gebeurt dus ook en 
dat maakt dat er ook iedere 
keer weer nieuwe katjes komen. 
Bovendien gaan veel katjes naar 
vrienden en kennissen, dus die 
zien we nog vaak!’

Inette en dochter Hannah hebben  

hun handen vol aan de kittens
Inette 

heeft haar 
handen 

vol aan de 
kittens.
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‘Verwilderde kat leeft 
slechts een paar jaar’
Als we spreken over het zwerfkattenprobleem 
gaat het vooral over de problemen die mensen 
ondervinden. Maar wat is eigenlijk het probleem 
voor de kat? Over de gezondheid- en 
welzijnsproblemen van zwerfkatten spreken we 
met bioloog/dierenarts Ruth van der Leij, die 
onder meer onderzoekt hoe het welzijn van dieren 
in de opvang kan worden verbeterd.

Dierenarts-deskundige Ruth van der Leij:

Wat is de levensverwachting van 
een verwilderde zwerfkat?
‘Vergelijk je die met de levensver-
wachting van de huiskat, dan 
schrik je. Door de sterk verbeterde 
diergeneeskundige zorg wordt de 
huiskat gemiddeld 10 jaar, maar bij 
uitzondering soms wel 20 jaar. De 
verwilderde kat wordt volgens 
Amerikaans onderzoek slechts een 
paar jaar oud. Dat heeft te maken 
met de beschikbaarheid van voed-
sel, de gevaren van het verkeer en 
de uitbraak van ziektes.’

Is hun welzijn daardoor in het 
 geding?
‘Niet noodzakelijk. Het wordt pas 
een welzijnsprobleem als een dier 
lijdt. Een verwilderde kater is 
bijvoorbeeld meestal in staat om 
zijn kostje bij elkaar te scharrelen. 
Maar voor een zwangere poes, die 
een verdubbelde energiebehoefte 
heeft, is dat veel moeilijker. Zeker 
als haar kittens eenmaal geboren 
zijn. Dan moet ze die beschermen, 
verzorgen en voeden. Vaak lijden 

zo’n moederpoes en haar jongen 
aan ondervoeding.
‘Verwilderde katten kunnen ook 
slachtoffer worden van de jacht. 
Daarbij worden ze veelal niet in 
één keer gedood, maar raken 
gewond en slepen zich dan nog een 
poos voort – een ernstige aantasting 
van hun welzijn. Weer een ander 
welzijnsprobleem zie je bij verwil-
derde katers. Die raken in onder-
linge gevechten vaak gewond aan 
hun kop. De wonden zijn weliswaar 
snel dicht, maar door bacteriële 
infectie ontstaan vaak ernstige 
abcessen. Die zijn zeer pijnlijk. Bij 
een gewone huiskat zou de dieren-
arts zo’n abces eenvoudig kunnen 
behandelen.’

Hoe kun je het zwerfkatten
probleem voorkomen?
‘Er is niet één eenduidige oplos-
sing. Een chip- en registratieplicht 
voor katten zou beslist helpen. Het 
zou de vicieuze cirkel doorbreken 
van huiskatten die vermist raken, 
in het asiel belanden en niet door 
hun eigenaar worden opgehaald. 
Ieder jaar zijn dat er zo’n 35.000! 
Vroegcastratie zou ook helpen. Nu 
worden kittens op een leeftijd van 
circa 8 weken ongecastreerd 
geplaatst. De kans op wat wij 
noemen ‘oeps’-nestjes (mensen zien 
de vruchtbaarheid van hun katje 
niet tijdig aankomen) is daardoor 
levensgroot: zo’n 20 procent van 
deze kittens krijgen een nestje… 
Daar gaat de winst die je met het 
vangen van de dieren hoopte te 
behalen! Vroegcastratie, tussen de 
8 en 12 weken, voorkomt dit.’ 

En je kat verplicht binnenhouden?
‘Sommige natuurbeschermers 
willen dat, omdat ze bang zijn dat 
katten de natuur negatief beïnvloe-
den. De bewijzen daarvoor zijn 
echter wetenschappelijk niet sterk. 
Wat ik wel weet is dat binnenhou-
den van katten leidt tot stress en 
frustratie bij de dieren. Niet in het 
belang van de kat dus…’

Hoe kijkt Shelter Medicine  
tegen de problematiek aan?
‘Vanuit Shelter Medicine zie ik nut 
en noodzaak van vroegcastratie en 
benadruk het belang van chippen 
bij mijn dierenarts-collega’s. En ten 
aanzien van de asielbedrijfsvoering 

Bioloog/dierenarts Ruth van der 
Leij werkt sinds 2009 als dieren-
arts voor Shelter Medicine aan 
de faculteit Diergeneeskunde. 
Shelter Medicine is bedrijfsdier-
geneeskunde voor gezelschaps-
dieren die in grotere groepen 
worden gehouden (asielen, fok-
kerijen). Van der Leij adviseert 
dierenartsen in dierenopvang-
centra, geeft les aan dierge-
neeskundestudenten over 
bedrijfsmatig houden van gezel-
schapsdieren en doet onder-
zoek naar welzijnsverbetering 
van dieren in de opvang.

Ruth van der Leij

zeg ik: sluit de deuren als je te veel 
katten binnenkrijgt. Dat is lastig 
voor dierenbeschermers, maar het 
moet wel. Teveel katten in huis 
verhoogt de kans op narigheid: 
uitbraak van ziekten, met als 
uiteindelijk gevolg een verhoogde 
sterfte. De vraag is dan of je alle 
zwerfdieren per se van de straat 
moet willen halen en of dit in het 
belang van hun welzijn is.’

vroegcastratie 
verkleint De kans 
op ‘oeps’-nestjes

 

D e kat manoeuvreert 
overal doorheen. Zie je 
een hond loslopen op 

straat, dan rinkelen er meteen 
alarmbelletjes. Een loslopende 
kat is geen probleem. Een hond 
moet je chippen en registreren, 
voor een kat hoeft dit kennelijk 
niet. De kat wordt verguisd – er 
mag in bepaalde gevallen zelfs 
op hem worden geschoten – 
maar ook vereerd zoals bij de 
oude Egyptenaren. De ene keer 
loopt een hele buurt naar hem 
te zoeken als hij een paar dagen 
zoek is, en de andere keer wordt 
hij doodgeschoten omdat hij 
overlast zou veroorzaken. En als 
hij pech heeft, komt hij in 
handen van een kunstenaar die 
een handtasje van hem maakt. 
De kat krijgt uiteenlopende 
kwalificaties mee: mysterieus, 
gemeen, eigenzinnig, lief, 
gevaarlijk, lastig, eigenzinnig. 
De kat, een dier met negen 
levens en vele gezichten.

Je staat er niet zo vaak bij 
stil, maar katten in onze 
samenleving hebben een 
vreemde status.

kat, een 
vreemde 
snuiter

D e Dierenbescherming 
vindt dit onacceptabel. 
Het leidt tot veel dieren-

leed, maar soms ook mensenleed: 
regelmatig worden ook huiskat-
ten geschoten.
Omdat ze overlast veroorzaken en 
schade zouden toebrengen aan de 
natuur, mogen verwilderde 
katten in Nederland met vergun-
ning worden afgeschoten. Met 
enige regelmaat duiken er plan-
nen op om hele populaties te 
‘ruimen’, zoals op Schiermonni-
koog (2013). 

De Dierenbescherming is het 
volstrekt oneens met deze benade-
ringswijze. Het is een zinloze 
manier om populaties te beknot-
ten. Immers, wanneer katten 
wegvallen uit de groep, wordt de 
leeggekomen plek snel ingenomen 
door nieuwe verwilderde katten – 
aangetrokken door de aantrekke-
lijke leefomgeving. Zo is afschot 
‘dweilen met de kraan open’. 
De Dierenbescherming heeft een 
diervriendelijk alternatief: de 
TNR-methode. Daarover op pagina 
4 van deze krant meer.

Jacht op katten
Als kattenliefhebber kun je je het bijna niet 
voorstellen, maar jaarlijks worden er onder het  
mom van wildbeheer zeker 10.000 katten zonder 
pardon doodgeschoten.

Dieronvriendelijk en zinloos:

‘Dierenbescherming Friesland waarschuwt kattenbezitters voor jagers 
die hun kat aanzien voor een zwerfkat. Dit naar aanleiding van een 
 tragisch voorval waarbij twee katten […] zijn doodgeschoten door 
jagers die dachten dat het om zwerfkatten ging. De Dierenbescher-
ming adviseert eigenaren om hun katten een opvallende halsband  
om te doen.’

Uit een persbericht:

wat is een ‘zwerfkat’ ?
Voor alle duidelijkheid:

1. Elke zwervend aangetroffen kat 
zonder eigenaar is een zwerfkat. 
Volgens de wet valt zo’n dier onder 
de zorgplicht van de gemeente. Die 
heeft de plicht zwerfdieren 14 
dagen te ‘bewaren’ voor het geval 
de eigenaar ze komt ophalen.

2. Als de rechtmatige eigenaar de 
(juridische) eigendom van de kat 
formeel overdraagt aan een ander, 
doet hij afstand. Als een dier wordt 
overgedragen aan een opvangcen-
trum, wordt het dus aangeduid als 
‘afstandsdier’. 

3. Na de wettelijke 14 dagen ‘bewa-
ring’ vervalt de eigendom van het 
dier aan de gemeente. Die kan op 
zijn beurt weer afstand doen aan de 
opvang. Het dier is dan geen zwerf-
kat meer, maar een ‘afstandskat’. 

4. Verwilderde zwerfkatten zijn ook 
zwerfkatten. Worden zij terugge-
plaatst, dan zijn zij feitelijk perma-
nente zwerfdieren zonder eigenaar. 
Worden ze als Buitenkans-kat (zie 
pagina 5) bij particulieren geplaatst, 
dan is er wel sprake van een eige-
naar, mits dit ook zo wordt vastge-

legd. De term ‘verwilderd’ slaat op 
de socialisatiegraad van de kat ten 
opzichte van de mens. 

5. Kittens die op straat worden 
gevonden zijn ook zwerfdieren. 

Hun leeftijd bepaalt of ze dat blij-
ven, of dat ze een eigenaar krijgen. 
Zijn ze te laat (na 12 weken) gevon-
den, dan lukt het niet meer om ze 
als huiskat te houden en kunnen 
ze beter terug op straat.
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eindelijk op hun plek …
Het ging mis, maar het kwam goed

Dat het soms flink mis  
kan gaan in je leven, 
ondervonden André 
Plessius en Remi de kat 
aan den lijve. Maar ook 
ondervonden ze dat er  
altijd weer licht kan gloren 
in de duisternis. Na een 
leven op straat hebben  
ze nu beiden hun plek 
gevonden. Wij vonden het 
leuk om ze samen op de 
foto te zetten…

• André Plessius, Zaandam
• 40 jaar
• 5 jaar dakloos

Wat gebeurde er?
André Plessius woonde vijf jaar op 
straat: ‘Ik sliep in huisjes op volks-
tuincomplexen, in auto’s en cara-
vans, maar uiteindelijk ook echt  
op straat.’

Waarom?
Een ernstige drugsverslaving en een 
chronische depressie brachten 
André steeds verder in de narigheid. 
Hij raakte zijn baan in Amsterdam 
en zijn huis in Zaandam kwijt en 
kwam in 1995 op straat terecht. 

Waar leefde André? 
Geboren in Bussum (1973), kwam 
André na de scheiding van zijn ou-

• Remi de kat, Amsterdam
• Circa 5 jaar
• Onbekende tijd op straat

Wat gebeurde er?
Remi kwam begin dit jaar voor de 
tweede keer in het asiel terecht. 
Daar werd hij opgehaald door zijn 
huidige baasje Ellen. Ellen: ‘Hij is 
eigenzinnig en komt alleen als hij 
er zin in heeft. Hij is lief, maar als 
hij er genoeg van heeft loopt hij 
weg en wil dan met rust gelaten 
worden.’

Waarom?
Remi is al eens teruggekomen van 
een gezin waar hij was geplaatst. 
Ellen: ‘Voor een gezin met kleine 
kinderen was hij niet geschikt. Hij 
vond het niet prettig die drukke 
wezens om zich heen te hebben. 

ders als peuter bij familie in Leer-
dam. Vanaf die tijd woonde hij bij 
diverse ooms en tantes om uitein-
delijk als 17-jarige bij een pleegge-
zin in Emmen te belanden. ‘Daarna 
ging ik in militaire dienst op Vlie-
land. Daar werkte ik in het maga-
zijn als intendant. In die tijd begon 
het drugsgebruik.’ 

Hoe gaat het nu?
Met de steun van hulpverlener 
  Ineke Hilgersom kwam André op het 
goede pad. ‘Zij heeft me weer aan een 
huisje geholpen. Ik ben nu ruim  
10 jaar clean en wil dat ellendige 
 bestaan op straat nooit meer mee-
maken. Ik krijg een onderhoudsdosis 
methadon en dat houdt me goed in 
evenwicht. Drie dagen per week werk 
ik op een zorgboerderij. De dieren 
verzorgen, voeren en uitmesten, aller-
lei klusjes doen. Ik vind het heerlijk!’

Als ze te dichtbij kwamen, haalde 
hij uit.’ 

Waar leefde Remi?
Remi heeft enige tijd in Amster-
dam rondgezworven voordat hij 
voor de eerste keer in het asiel 
werd opgenomen. ‘Op straat werd 
Remi nog wel eens gepakt door een 
andere kat. Daardoor had hij een 
abces aan zijn staart en achterhand 
gehad. Door littekenvorming groeit 
daar geen haar meer.’

Hoe gaat het nu?
‘Remi is op zichzelf, zo af en toe 
knuffelt hij met me en komt dan 
op schoot liggen. Spelen kan hij 
ook, vooral balletjes zijn favoriet. 
En door het kattenluikje kan  
hij naar buiten. Haha, hij loopt 
regelmatig met me mee naar  
het winkelcentrum!’
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